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των ιατρών προς τις εταιρείες factoring 
 
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 
 
Όπως έχουμε επανειλημμένα καταστήσει σαφές, σε όλα τα επίπεδα, ο ΙΣΑ δεν 
πρόκειται σε καμία περίπτωση να μείνει αμέτοχος απέναντι στο απαράδεκτο 
φαινόμενο οι ιατροί-μέλη του να βρίσκονται εκτεθειμένοι έναντι των εταιριών 
Factoring, επιβαρυνόμενοι συνεχώς με τόκους και τόκους τόκων και ήδη με 
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, επειδή προσέφεραν τις επιστημονικές τους 
υπηρεσίες στους ασθενείς του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος εξακολουθεί να μην τους 
καταβάλλει τα οφειλόμενα εδώ και μήνες. Επιφυλάσσεται δε να αναδείξει και 
στην κοινή γνώμη και σε όλα τα ΜΜΕ ότι η Πολιτεία, μέχρι στιγμής, φαίνεται να 
δρομολογεί τα πράγματα έτσι που ο ιατρικός κλάδος να οδηγηθεί σε οικονομική 
ασφυξία και επαγγελματικό αδιέξοδο, προκρίνοντας ως προτιμότερη λύση τα 
χρήματα που του οφείλονται για ιατρικές υπηρεσίες να δοθούν στις Τράπεζες, 
δηλαδή στους δανειστές του, οι οποίες έτσι θα εξακολουθήσουν να τους έχουν 
οικονομικά εξαρτημένους και υπό ομηρία. 
 
Ως μόνη ρεαλιστική, έντιμη και ριζική λύση του σοβαρότατου αυτού 
προβλήματος ο ΙΣΑ πρότεινε, και επαναλαμβάνει ήδη διά της παρούσας, τη 
Στερητική Αναδοχή από τον ΕΟΠΥΥ των Χρεών των ιατρών (και γενικά των 
φορέων Υγείας) προς τις εταιρίες Factoring που δημιουργήθηκαν λόγω της 
παρατεινόμενης μη πληρωμής των απαιτήσεών τους από τον ΕΟΠΥΥ, τις οποίες 
άλλωστε οι ιατροί έχουν εκχωρήσει στις εταιρίες Factoring στο πλαίσιο της 
(κατ’ανάγκην) χρηματοδότησής τους από αυτές. 
 
Ομοίως, προτείνουμε την εφ’εξής μόνιμη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ με το 
σύστημα του Factoring, προκειμένου ο ίδιος, ο οποίος άλλωστε είναι και ο 
πραγματικός οφειλέτης, να δύναται να καταβάλλει τακτικά και έγκαιρα τις 
υποχρεώσεις του προς τους παρόχους Υγείας, ώστε να μην επαναληφθούν στο 
μέλλον τα ίδια, θλιβερά φαινόμενα, αλλά να υπάρξει πραγματική εξυγίανση του 
κλάδου και να παρέχονται πλέον ακώλυτα οι υπηρεσίες υγείας στους 
ασφαλισμένους. 
 
Πιστεύοντας στις ειλικρινείς προθέσεις σας για την οριστική και δίκαιη επίλυση 
του θέματος, παρακαλούμε να ανταποκριθείτε άμεσα στην πρότασή μας, 
δηλώνοντας συνάμα ότι προσφερόμαστε, σε περίπτωση που ήθελε κριθεί αυτό 
απαραίτητο, να σας υποβάλουμε και σχετικό Σχέδιο Νόμου (και Αιτιολογικής 
Έκθεσης), εξαντλώντας κάθε περιθώριο συνδρομής μας προς την κατεύθυνση 
αυτή. Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα έχει εφαρμοσθεί κατά το 
παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις. 
 
Εν αναμονή,  
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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ΚΟΖΑΝΗ 27/11/12 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ» 

Αγαπητοί Συνάδελφοι- Συναδέλφισσες 

 

Μετά την αιφνίδια είσοδο της δραστικής ουσίας, την Παρασκευή το βράδυ 23/11/12 στο 

σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, συστήνεται ο κάτωθι τρόπος συνταγογράφησης 

που δεν μας στερεί το δικαίωμα της αναγραφής του εμπορικού σκευάσματος αφενός και 

αφετέρου μας διασφαλίζει τη συμμόρφωση στο νομικό πλαίσιο περί δραστικής ουσίας (15% 

ετησίως, η μέγιστη δυνατότητα αναγραφής εμπορικού σκευάσματος). 

 

Κλικάροντας την επιλογή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ θα προσέξετε στην δεξιά πλευρά ότι 

προβλέπεται η χρέωση του γιατρού σε ευρώ και σε ποσοστό, εάν συνταγογραφήσει το 

εμπορικό σκεύασμα. Αφού αναγράψουμε το ΑΜΚΑ του ασθενούς κλικάρουμε την 

αναζήτηση. 

 

Στην επόμενη σελίδα αφού αναγράψουμε την διάγνωση, θα παρατηρήσουμε στη δεξιά γωνία 

την επιλογή «συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία». ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΛΙΚΑΡΟΥΜΕ και 

συνεχίζουμε με την προσθήκη φαρμάκου. 

 

Στην επόμενη σελίδα από τις τρείς επιλογές που προσφέρονται επιλέγουμε αυτή με τη 

δραστική ουσία και στο πεδίο που μας προσφέρεται αναγράφουμε τη δραστική ουσία του 

φαρμάκου που θέλουμε να συνταγογραφήσουμε (π.χ ΑΤΟRVASTATIN) και προχωράμε 

στην αναζήτηση όπου και εμφανίζονται όλα τα κυκλοφορούντα εμπορικά σκευάσματα. 

Κλικάρουμε το εμπορικό σκεύασμα της προτίμησης μας (π.χ tb Lipitor 20mg) και στη 

δοσολογία που επιθυμούμε και συνεχίζουμε με την προσθήκη. 

 

Στην επόμενη σελίδα και στο πεδίο σχόλιο του φαρμάκου αναγράφουμε το εμπορικό 

σκεύασμα της προτίμησής μας (π.χ tb Lipitor) και συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα πεδία που 

προσφέρονται (ποσότητα, συμμετοχή, δόση, συχνότητα, ημέρες). Ομοίως ενεργούμε και για 

τα υπόλοιπα φάρμακα αν υπάρχουν και στο πεδίο σχόλια συνταγής αναγράφουμε: « Ο 

ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ» και 
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συνεχίζουμε στην καταχώρηση συνταγής. 

 

Η συνταγή στην εκτυπωμένη μορφή της εμφανίζει τη δραστική ουσία και τη δοσολογία που 

έχουμε επιλέξει, το εμπορικό σκεύασμα στο σχόλιο φαρμάκου, και την επισήμανση στο 

σχόλιο συνταγής χωρίς να μας χρεώνεται συνταγογράφηση με εμπορικό σκεύασμα. 

 

Απευθείας εμπορικό σκεύασμα χωρίς περιορισμούς, μπορείτε να συνταγογραφείτε για 

νοσήματα που εξαιρούνται της δραστικής ουσίας (π.χ εμβόλια, φάρμακα για άσθμα, 

φάρμακα για σχιζοφρένεια κτλ). Τα φάρμακα των συγκεκριμένων νοσημάτων αναφέρονται 

στην αιτιολογία αν κλικάρετε την επιλογή «συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία». 

Κλειδί στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος είναι να πείσουμε τον ασθενή ότι ο μόνος που 

μπορεί να του συστήσει το φάρμακο αναλαμβάνοντας και την ευθύνη γι αυτό είναι ο 

θεράπων γιατρός, τονίζοντάς του ταυτόχρονα να επιμένει να λαμβάνει το εμπορικό 

σκεύασμα που του έχει συστήσει ο γιατρός του. 

 

Tο υπουργείο οφείλει να μας κοινοποιήσει τα φάρμακα των αντίστοιχων ασθενειών που 

εξαιρούνται από τη δραστική ουσία (π.χ ποια είναι τα συνδυασμένα φάρμακα, ποιά τα 

προιόντα βιοτεχνολογίας κτλ). 

 

Πρέπει βέβαια να επισημανθεί και το γεγονός ότι ακόμη και αν δεν αναγράφεται στο σχόλιο 

του φαρμάκου το εμπορικό σκεύασμα, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να δώσει το εμπορικό 

σκεύασμα της προτίμησής μας, που έχουμε επιλέξει από τα προσφερόμενα εμπορικά 

σκευάσματα βάση του barcode χωρίς αυτό να προσμετράται στο 15% του μέγιστου 

προβλεπόμενου!!! Πρακτικά δηλαδή δεν συνταγογραφούμε με βάση τη δραστική ουσία και 

μάλλον δεν τους ενδιαφέρει όπως δεν τους ενδιαφέρει και το γεγονός ότι ο ασφαλισμένος 

επιβαρύνεται οικονομικά προκειμένου να πάρει τα φαρμακά του. Αυτό που επιδιώκουν είναι 

να διασύρουν και να απαξιώσουν για άλλη μια φορά το ιατρικό σώμα ως υπεύθυνο για την 

υπερσυνταγογράφηση που οι ίδιοι δεν μπορούν να ελέγξουν. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Βασίλειος Βασιλακόπουλος Αγάπιος Γαβριηλίδης
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Για όλους και για όλα μίλησε ο πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου 
Αττικής Κώστας Λουράντος σε ζωντανή συνέντευξη του, στο iatropedia. Ο 

πρόεδρος των Φαρμακοποιών αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις του 

κλάδου, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους 
εάν η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει έστω κάποια από τα αιτήματα τους.  

 
Θα συνεχίσουν όπως όλα δείχνουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, να 

πληρώνουν τα φάρμακα τους από την τσέπη τους, καθώς ο πρόεδρος του 
φαρμακευτικού συλλόγου Αττικής Κώστας Λουράντος υπογράμμισε 

μιλώντας ζωντανά στο iatropedia, ότι θα εισηγηθεί στη γενική συνέλευση 
του κλάδου, να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, εάν το υπουργείο Υγείας, 

δεν ικανοποιήσει το βασικό τους αίτημα, για κατάργηση των αναδρομικών 
εκπτώσεων(rebate). 

 
Επίσης ο κ. Λουράντος προέβλεψε ότι ο ΕΟΠΥΥ, πιθανότατα τον Μάρτιο θα 

καταρρεύσει, καθότι θα τελειώσουν τα χρήματα που διαθέτει ο 
οργανισμός. Τόσο τα ελάχιστα αποθεματικά που διαθέτει όσο και αυτά της 

δόσης που θα λάβει. 

 
Πάντως ο πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου, επεσήμανε ότι η 

κυβέρνηση διαθέτει σήμερα τα απαραίτητα κονδύλια για να αποπληρώσει 
τους φαρμακοποιούς για τις παλιές οφειλές αλλά δεν τα καταβάλλει επειδή 

αναμένει τη δόση. 
 

Τέλος ο κ Λουράντος είπε μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο Υγείας προχωρά 
στον συμψηφισμό των παλαιών οφειλών με τις φαρμακευτικές εταιρίες, 

όχι όμως και με τους φαρμακοποιούς γεγονός που το χαρακτήρισε 
απαράδεκτο. 

 
Δήμητρα Ευθυμιάδου 

IATROPEDIA 
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Σε κλίμα συνεννόησης πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή η 

συνάντηση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλο με την Ενωση 
Ιατρών ΕΟΠΥΥ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν τα εξής 

θέματα: 
 

1.- Οι συμβάσεις των γιατρών του ΕΟΠΥΥ θα υπογραφούν και θα 

αποσταλούν το συντομότερο. Θα έχουν διάρκεια έως την 31/12/2013 και 
η μορφή τους θα παραμείνει ως έχει συναφθεί μεταξύ των ιατρών και του 

Οργανισμού. 
 

2.- Ο Οργανισμός αναγνωρίζει τις τρέχουσες οφειλές του 2012 και κάνει 

προσπάθεια να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, παρά το δυσμενές 
οικονομικό κλίμα. Οι γιατροί ζήτησαν επιτακτικά να υπάρξει ισοτιμία στις 

πληρωμές όλων των παρόχων και να μην ευνοούνται συστηματικά μόνο 
κάποιες συγκεκριμένες ομάδες και σ' αυτό η Διοίκηση επιφυλάχθηκε να 

απαντήσει άμεσα, αναγνωρίζοντας όμως το δίκαιο του συγκεκριμένου 
αιτήματος. 
 

3.- Η πλήρης εκκαθάριση των ήδη οφειλομένων οφείλεται στην δυσχέρεια 

εκ μέρους των τοπικών ΥΠΑΔ να εκκαθαρίσουν τον μεγάλο όγκο των 
αιτουμένων, ώστε οι πλήρεις φάκελοι με τις υποχρεώσεις να κατατεθούν 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Θα γίνει 
μεγάλη προσπάθεια ώστε έως το τέλος του έτους αποπληρωθεί και ο 

Αυγουστος 2012, ώστε να μην καταστούν οι απαιτήσεις ληξιπρόθεσμές. Η 
προσπάθεια αυτή θα γίνει, παρά του ότι έχει ήδη εξαντληθεί το 100% της 

Κρατικής επιχορήγησης για το έτος 2012. Ως πιθανές πηγές 
χρηματοδότησης, αναφέρθηκαν τα νέα ταμεία που εισήλθαν στον ΕΟΠΥΥ, 

το αναμενόμενο ποσό είσπραξης από το rebate και το claw back και η 
έκτακτη κρατική επιχορήγηση. 
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4- Η νομοθετημένη ενίσχυση του Οργανισμού με 1,5 δις € θα αποδοθεί με 

την εκταμίευση της Δόσης, και οι γιατροί ζήτησαν δε επιτακτικά τον δίκαιο 

καταμερισμό αυτού του κονδυλίου, ώστε να αποπληρωθούν οι 
παλαιότερες απαιτήσεις των ιατρών από τα Ταμεία που εντάχθησαν στον 

ΕΟΠΥΥ. Αναμένεται ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) που θα καθορίσει το 
ύψος του "κουρέματος" και τον τρόπο της λογιστικής εκκαθάρισης των 

παλιών χρεών. 
 

5.- Με το νέο νομικό πλαίσιο, το ΕΤΑΑ ήδη θεωρείται ενταχθέν στον 

ΕΟΠΥΥ από τον 6/2012. Η ένταξη των νέων Ταμείων δημιουργεί μείζον 
θέμα με τον τρέχοντα προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. 
 

6.- Η καταγραφή των παλαιότερων απαιτήσεων στο eΔΑΠΥ γίνεται για 
λόγους απογραφής και σύγκρισης με τα στοιχεία που διαθέτουν τα Ταμεία 

που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και η συμπλήρωση τους δεν είναι 
καθοριστική για τις τελικές απαιτήσεις και αποπληρωμές. Ακόμα και αν ο 

ιατρός δεν δύναται να συμπληρώσει επακριβώς τα διεκδικούμενα ποσά, θα 
αποπληρωθεί με βάση τον τελικό έλεγχο που θα διενεργηθεί. 
 

Νίνα Κομνηνού 

YGEIA360.GR 
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Δεν έχουν τελειωμό τα παράδοξα στο χώρο της υγείας και του ΕΟΠΥΥ! 

Αυτήν τη φορά, το νέο επεισόδιο του σίριαλ των παραλογισμών αφορά τα 

φάρμακα υψηλής τιμής, που μπορεί να ξεκινούν από τα 200 ευρώ και να 
φτάνουν έως και τα 2.000 ευρώ. Προφανώς πρόκειται για φάρμακα 

σοβαρών παθήσεων, ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους ασθενείς και 
τους οικείους τους.  
 

Τα φάρμακα αυτά, λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να παρέχονται από τα 
φαρμακεία των νοσοκομείων. Συχνότατα, όμως, τα νοσοκομεία δεν 

διαθέτουν τα συγκεκριμένα φάρμακα, γιατί απλά δεν έχουν το... 
απαιτούμενο «σάλιο» (που θα έλεγε και ο κ. Λοβέρδος) να τα αγοράσουν.  
 

Οι ασθενείς λοιπόν, παραπέμπονται στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, το οποίο 
όμως προσφέρει τα συγκεκριμένα φάρμακα μόνο όταν αυτοί (οι ασθενείς) 

πηγαίνουν στις ιδιωτικές κλινικές!  
 

Όποιος λοιπόν επιλέγει κρατικό νοσοκομείο και πρέπει να πάρει κάποιο 

από τα «ακριβά φάρμακα», δεν έχει παρά να απευθυνθεί ως τελευταία του 
επιλογή στα ιδιωτικά φαρμακεία, όπου όμως και εκεί τα πράγματα είναι 

εξίσου δύσκολα... Ούτε και εκεί υπάρχουν τα συγκεκριμένα φάρμακα!  
 

Ο λόγος είναι πως λίγα φαρμακεία έχουν τόσο υψηλή ρευστότητα για να 
αποκτήσουν τοις μετρητοίς ένα φάρμακο αξίας π.χ. 2.000 ευρώ. Και 

επιπλέον, στη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων το μικτό κέρδος του 
φαρμακοποιού δεν είναι ποσοστιαίο, αλλά ένα σταθερό ποσό.  
 

Το οποίο οδηγεί σε ποσοστό μικτού κέρδους που είναι πολύ χαμηλότερο 
από το κόστος δανεισμού του φαρμακείου, σε μια περίοδο όπου οι 

υποχρεώσεις του ελληνικού Δημοσίου προς τα φαρμακεία έχουν φτάσει 
στα ύψη. 
 

EURO2DAY.GR 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/urogroup-13-344.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6327.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6327.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6327.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

Όθωνος 1 Λαμία - 35100  

τηλ.- fax: 22310 22001, e-mail: info@isf.gr, site: www.isf.gr  

Λαμία 27/11/2012  

Αρ. Πρωτ.: 854  
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας εκφράζει την συμπαράστασή του στις 
κινητοποιήσεις των μελών του που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, τα Κέντρα Υγείας 
και τα Περιφερειακά Ιατρεία.  
 

Θεωρεί ότι οι δυσανάλογες περικοπές στους μισθούς και τις εφημερίες, σε 
σύγκριση με το έργο που προσφέρουν, οδηγούν τους γιατρούς στην υποβάθμιση 

του επιπέδου διαβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους.  
 

Επιπλέον ωθούν τους νέους γιατρούς στην μετανάστευση για την αναζήτηση 
αξιοπρεπούς επίπεδου ζωής,στερώντας την ιατρική κοινότητα απο γιατρούς 

ικανούς να προσφέρουν την γνώση τους στον δοκιμαζόμενο Ελληνικό Λαό.  
 

Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος                  Μιχάλης Μπαρπαρούσης 
 

Πρόεδρος                                                 Γραμματέας 
  

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6535.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_499.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_499.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_499.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Πηγή atheatignosi: Έχουμε δει γενετικά τροποποιημένα κουνούπια, τα γενετικώς 
τροποποιημένα φυτά, και γενετικά τροποποιημένες αγελάδες, αλλά θα μπορούσαμε 
σύντομα να ασχοληθούμε με τις δικές μας γενετικές αλλαγές -  με γενετικά 
τροποποιημένους ανθρώπους ; Καθώς οι μήνες και τα χρόνια περνούν, οι επιστήμονες 
φαίνεται να πλησιάζουν στην ανθρώπινη «κατασκευή», με μερικές από τις πιο πρόσφατες 
«εξελίξεις» γύρω από μια νέα εγκεκριμένη θεραπεία φαρμάκων που έχει σχεδιαστεί για να 
«διορθώσει τα γενετική λάθη». 
 
Το φάρμακο Glybera, που εγκρίθηκε στην Ευρώπη την 1η Νοεμβρίου, δημιουργήθηκε για 
την καταπολέμηση μια σπάνιας διαταραχής που οδηγεί σε διακοπή της παραγωγής 
λίπους. Εκείνοι που υποφέρουν απο αυτή τη σπάνια ασθένεια έχουν αυτό που οι 
επιστήμονες περιγράφουν ως ένα κατεστραμμένο γονίδιο. Το φάρμακο προορίζεται για την 
επισκευή του ελαττωματικού γονιδίου. 
Ενώ το φάρμακο προορίζεται να δοθεί μόνο  σε 1 ή 2 από κάθε εκατομμύριο ανθρώπους, 
ανοίγει το δρόμο και για περαιτέρω πειραματισμό στο πεδίο της βιοτεχνολογίας και της 
ανθρώπινης αλλαγής.  
 
Σύντομα, οι γιατροί μπορεί να προωθήσουν φάρμακα για την αντιμετώπιση σε τυχόν 
«ελαττώματα» στα γονίδια, είτε πρόκειται για το λεγόμενο γονίδιο του «λίπους» ή για μια 
άλλη περίπτωση όπου υπάρχει κάποιο κατεστραμμένο γονίδιο. Θα μπορούσε να 
εφαρμόζεται ακόμη και για τα δήθεν «εγκληματικά» γονίδια  που λέγεται ότι θα 
προβλέπουν τη μελλοντική ζωή ενός εγκληματικού ατόμου.  Έχοντας αλλάξει τα ανθρώπινα 
γονίδια και το DNA, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα ανθρώπινα συναισθήματα, την ψυχή 
και τις σωματικές ικανότητες.  
 
Μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά οι επιστήμονες έχουν ήδη προβεί σε ακόμη πιο σοβαρές 
κινήσεις που θα αλλάξουν ή θα «δημιουργούν» την νέα ανθρωπότητα. 
atheatignosi 
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